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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 เมือ่วนัท่ี	18	พฤษภาคม	2564	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย	 รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	ระลอกที่	3	แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โดยมี	ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 แพทย์	 พยาบาล	 รับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 ณ	 ห้องประชุม	 1210	 ชั้น	 12	 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 
และประชาชนที่เข้ามารับการรักษา	ณ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	อย่างหาที่สุดมิได้
	 เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทานมีจ�านวนทั้งสิ้น	10	รายการ	ได้แก่
	 1.	Advancev	Hemodynamic	monitor	(เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง)
	 2.	BIS	Module	(เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก)
	 3.	ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤต	(IntelliVue	Information	Center	iX)
	 4.	Defibrillator	(เครื่องกระตุกหัวใจ)	 	 	 	 5.	รถเข็นท�าการพยาบาล
	 6.	Warm	Touch	(เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย)	 	 	 7.	ตู้เย็นแช่ยา	12Q
	 8.	BP	Monitor	(เครื่องวัดความดันและปริมาณออกซิเจนในเลือด)	 9.	Monitor	MP5	(เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ)
	 10.	Low	power	suction	unit	(เครื่องดูดเสมหะ)

 นางคริสติน ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์	ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ	(UN)	ในประเด็นเมียนมา	พร้อมคณะ	เข้าพบนายเตช บุนนาค 
เลขาธิการสภากาชาดไทย	 และ	 ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 เม่ือวันที่	 7	 พฤษภาคม	 2564	 
ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้นล่าง	 อาคารเทิดพระเกียรติฯ	 สภากาชาดไทย	 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	 มุมมอง	 เก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา	ความพร้อมของสภากาชาดไทยกรณเีกดิการอพยพหนีภัยของชาวเมยีนมาเข้ามาในบรเิวณชายขอบประเทศไทย	และ 
การแพร่ระบาดของโควิด	 -19	 ในศูนย์พักพิงชั่วคราวต่าง	 ๆ	 โดยผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติยินดีสนับสนุนสภากาชาดไทย 
ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ร่วมหารือและให้การสนับสนุนสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2564	นายคริสตอฟ ซุตแตร์	ผู้อ�านวยการ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	(ICRC)	ส�านกังานภมูภิาคกรงุเทพฯ	
มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสที่	นายเตช บุนนาค	เข้ารับต�าแหน่ง
เลขาธิการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงความยินดี

 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย	ทรงห่วงใย
และทรงตระหนักถงึความเดอืดร้อนของราษฎรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	จงึพระราชทานพระราชานญุาต 
ให้สภากาชาดไทย	 โดย	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 จัดตั้ง	 “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย”  
ณ	โดมสวนรมย์บุรี	200	ปี	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์	ระหว่างวันที่	11	–	20	พฤษภาคม	2564	เพื่อประกอบอาหาร
ปรุงสุกใหม่ส�าหรับน�าไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
	 เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2564	พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี	ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย	
เป็นประธานพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทาน	จ�านวน	3,500	ชุด	ให้แก่ผู้แทนชุมชน
และนายอ�าเภอ	แบ่งเป็นอ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	1,500	ชุด	และอ�าเภอคูเมือง	2,000	ชุด	พร้อมเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	ผู้ยากไร้	และผู้พิการ	
ในพื้นท่ีต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	 เพื่อมอบอาหารพระราชทาน	 น�้าดื่ม	 และชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 ยังความปลาบปล้ืม 
แก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
	 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน	99	บาท	ในโครงการ	“พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19”	เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักกันตน	
ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง	ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย	สาขาส�านักสีลม	
ชื่อบัญชี	 “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี	 กระแสรายวัน	 เลขที่	 001-1-34567-0	 หรือธนาคารกรุงไทย	 สาขาสุรวงศ์	 ชื่อบัญชี	
“ส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย”	ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน	เลขที่	023-6-06799-0	สอบถามเพิ่มเติม	โทร.1664



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

“ปลูก ปัก รักษา ล้านต้นบนแผ่นดิน” 

เคซีจีและฟู้ดแลนด์ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19

	 ส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	เปิดตัวโครงการ	“ปลูก ปัก รักษา ล้านต้นบนแผ่นดิน” เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	
และเฉลิมฉลอง	 “99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย”	 โดยมีเยาวชน	 อาสายุวกาชาด	 ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม 
พร้อมกันทั่วประเทศ
 นางสนุนัทา ศรอนสุนิ ผูอ้�านวยการส�านกังานยวุกาชาด	กล่าวว่า	“เยาวชน	อาสายุวกาชาด	และภาคีเครอืข่ายทีก่ระจายในทกุภาคของประเทศ	
รวมทั้งประชาชนทั่วไป	จะได้ร่วมลงมือปลูกต้นไม้จริง	หรืออาจน�าต้นไม้ที่มีอยู่แล้วมาลงทะเบียนปักหมุดต้นไม้ของตนเองลงบนแพลตฟอร์มล้านต้น
บนแผ่นดิน	และเก็บภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ไว้บนแพลตฟอร์มทุก	ๆ 	เดือน	เพื่อเป็นการดูแลและรักษาต้นไม้ของเราให้เป็นปอดส�าหรับทุกคน
ต่อไป	โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก	นายเตช บุนนาค	เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธานปลูกต้นไม้ต้นแรกบนแพลตฟอร์ม	เมื่อวันที่	
17	พฤษภาคม	2564	ที่ผ่านมา”
	 โครงการ	 ปลูก	 ปัก	 รักษา	 ล้านต้นบนแผ่นดิน	 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระที่กิจการยุวกาชาดไทยจะมีอายุครบ	 100	 ปี	 
ในวันที่	 27	 มกราคม	 2565	 และยังเป็นอีกหนึ่งโครงการของส�านักงานยุวกาชาดในการเริ่มต้นศตวรรษใหม่	 ด้วยการน�านวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
มาบูรณาการร่วมกับงานจิตอาสาและกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนและอาสายุวกาชาด ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ 
plant.redcross.or.th และ Fanpage : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

 นายวีรยุทธิ์ กุศลส่งเสริม	ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท	เคซีจี	คอร์เปอร์เรชั่น	จ�ากัด	และนางดวงสมร พันธุเสน	ที่ปรึกษา
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 เคซีจี	 คอร์เปอร์เรช่ัน	 จ�ากัด	 พร้อมคณะ	 มอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท เคซีจี  
คอร์เปอร์เรชัน่ จ�ากดั มลูค่า 1,265,000 บาท และมอบผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่จากบรษิทั ฟูด้แลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ�ากัด	เพือ่สนับสนุนการปฏบัิตงิาน 
ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณณ์การระบาดของโควิด-19	 และเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของสภากาชาดไทย	 โดยม ี 
นายเตช บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมรับมอบ	 เมื่อวันที่	 11	 พฤษภาคม	 2564	 ณ	 ห้องรับรองช้ันล่าง	 
อาคารเทิดพระเกียรติฯ	สภากาชาดไทย



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 เมื่อวันท่ี	 16	 พฤษภาคม	 2564 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และ 
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสส.) เขตประเวศ น�าชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	พร้อมน�้าดื่ม	 
จ�านวน	 10	 ชุด	 หน้ากากอนามัยแบบผ้า	 เจลแอลกอฮอล์	 แผ่นพับ
ความรู้เรื่องโควิด-19	 ภาษากัมพูชา	 แผ่นพับหยุดการตีตราทางสังคม	
ทัง้ภาษาไทย	ภาษากมัพชูา	และภาษาเมยีนมา	มอบให้แก่แรงงานชาวกมัพชูา  
จ�านวน 10 คน ที่ต้องกักกันโรคโควิด-19 ในห้องพัก	 ณ	 แขวงดอกไม้	 
เขตประเวศ	กรุงเทพฯ

 นอกจากนี้ ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
สภากาชาดไทย ร่วมกับ อสส. เขตทวีวัฒนา น�าชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต 
ฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมน�้าดื่ม	 จ�านวน	 40	 ชุด	 หน้ากากอนามัย 
แบบผ้า	 เจลแอลกอฮอล์	 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 มอบให้แก ่
ผู้ที่ต้องกักกันโรคโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 40 คน ในพ้ืนที่ 5 ชุมชน  
ได้แก่	 ชุมชนหลังสถานีรถไฟ	 ชุมชนประตูน�้า	 ชุมชนเจ้าพระยา	 1	 
ชมุชนพรรณพฤกษา	1	และชมุชนสกลุทพิย์	โดยส่งมอบ	ณ	ศนูย์ประสานงาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	(อพม.)	เขตทวีวัฒนา

	 สภากาชาดไทย	โดย	ส�านกังานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพทิกัษ์ ร่วมกบั กรงุเทพมหานคร	สนบัสนนุให้อาสาสมคัรสาธารณสขุกรงุเทพมหานคร	
(อสส.)	และศูนย์บริการสาธารณสุข	ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	น�าระบบแอปพลิเคชัน	“พ้นภัย” มาใช้ในการร้องขอสนับสนุนชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต 
ฝ่าวิกฤตโควิด-19	จากสภากาชาดไทย	เพื่อน�าไปมอบให้แก่ผู้ที่กักกันโรค	14	วัน	ซึ่งได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนเครื่องอุปโภค	บริโภค	และยังไม่มี
หน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร	ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมและมีการยกระดับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด
 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ	รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย	กล่าวว่า	“อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร	(อสส.)	และศูนย์บริการสาธารณสุข	ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	จะได้รับ	User	Account	ในการเข้าระบบแอปพลิเคชันพ้นภัย	
เพื่อท�าการปักหมุดต�าแหน่งของผู้กักกันโรคโควิด-19	ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเครื่องอุปโภค	บริโภค	จากการกักตัว	14	วัน	และยังไม่มีหน่วยงานอื่น
ให้การช่วยเหลือ	 จากน้ันข้อมูลจะผ่านกระบวนการคัดกรอง	 รวบรวม	 และส่งค�าร้องมายังส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ	 เพื่อให้การสนับสนุนชุดธารน�้าใจ 
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	โดยส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ	จะส่งมอบชุดธารน�้าใจฯ	ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขต่อไป”
	 โดยในปี	 2563	ที่ผ่านมา	สภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	กรุงเทพมหานคร	และหน่วยงานภาคีเครือข่าย	ลงนามบันทึกข้อตกลง	
(MOU)	 ด�าเนินโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ	 (GIS)	 เพื่อส่งเสริมการน�าระบบ 
แอปพลิเคชัน	 “พ้นภัย” มาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมท่ัวประเทศมาอย่างต่อเนื่อง	 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 
ที่ผ่านมา	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ทั่วประเทศ	 ได้แจ้งขอชุดธารน�้าใจฯ	 ให้ผู้ถูกกักกันโรค	 ผ่านแอปพลิเคชัน	 “พ้นภัย” และ 
ส่งความช่วยเหลือไปแล้วมากกว่า	150,000	คน

มอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้กักกันตน

เปิดสิทธิ์ให้ อสส. เข้าระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อขอสนับสนุนชุดธารน�้าใจฯ



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 ฉบับที่แล้วได้น�าเสนอ IA Letter สารจากส�านักงานตรวจสอบ	สภากาชาดไทย	เรื่อง KEY CONTROL กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทั้งหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง	KEY	CONTROL	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ฉบับนี้ต่อด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ	

การจัดซื้อจัดจ้างโดย “วิธีพิเศษ”
	 ปีงบประมาณ	2563	การจดัซือ้โดย	“วธิพีเิศษ”	มมีลูค่าเป็น	36%	ส่วนใหญ่เป็นกรณเีร่งด่วน	จดัซือ้จากผูผ้ลติ/ผูแ้ทนจ�าหน่ายโดยตรง	
จัดจ้างงานผู้มีความช�านาญพิเศษ

ข้อสังเกต “วิธีพิเศษ”

IA LETTER
ฉบับที่ 8 ปีที่ 3 ประจ�าวันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง KEY CONTROL กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

1. ท�าไมต้องจัดซื้อจัดจ้างโดย “วิธีพิเศษ”
•	 การจดัซือ้จดัจ้างโดยวธิพีเิศษสามารถด�าเนนิการได้หลายกรณ	ีเช่น	กรณเีร่งด่วน	หากล่าช้าจะเกดิความเสยีหาย	ซือ้จากผูผ้ลติ/ผูแ้ทนจ�าหน่ายโดยตรง	 
การจ้างผู้มีความช�านาญพิเศษ	ตามระเบียบพัสดุฯ	ข้อ	13-14	
•	 การจัดซื้อจัดจ้างโดย	“วิธีพิเศษ”	จะด�าเนินการได้เร็วกว่าวิธีอื่น	เพื่อลดขั้นตอน	ลดเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วขึ้นเพื่อประโยชน์
ของสภากาชาดไทย

2. กรณีเร่งด่วนมีลักษณะอย่างไร (หากไม่ด่วนจริงอาจท�าให้ซื้อสินค้า/บริการแพง หรืออาจมีเจตนาอื่นหรือไม่)
•	 ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	“เร่งด่วน”	เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจ�าเป็น	เช่น	ภัยพิบัติ	โรคระบาด
•	 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับที่ด�าเนินการเร็ว	ต้องระมัดระวังทั้งเรื่องคุณภาพและราคา	
•	 การซื้อสินค้าและจัดจ้างต้องด�าเนินการให้ทันก�าหนดเวลา	ซึ่งหากล่าช้าอาจมิใช่	“กรณีเร่งด่วน”	ตามระเบียบฯ

3. การแบ่งซื้อแบ่งจ้างมีลักษณะอย่างไร (อาจมีเจตนาลดอ�านาจผู้ลงนามอนุมัติ)
•	 Split	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	(CN	PO	ER	ในระบบ	FMIS)	เพื่อให้สามารถด�าเนินการซื้อสินค้าและบริการด้วยวิธีที่มี

วงเงนิอนมุติัต�า่ลง	เพือ่หลกีเลีย่งการจัดซือ้วงเงนิรวมท่ีต้องมขีัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้างและวงเงินอนมุตัริายงานทีส่งูขึน้	เช่น	การจดัซือ้จดัจ้าง 
ด้วยวิธีตกลงราคาแทนวิธีสอบราคา	การซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาแทนวิธีประกวดราคา	

•	 ก่อนอนุมัติรายการ	ผู้อนุมัติรายการต้องพิจารณารายการสินค้าและบริการดังกล่าวว่ามีลักษณะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างสินค้า
หรือบริการชนิดเดียวกัน	ประเภทเดียวกัน	ในคราวเดียวกันหรือไม่	

4. การจัดซื้อที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีลักษณะอย่างไร

•	 บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นอิสระในการจัดซื้อจัดจ้าง	และตรวจรับงาน

 การจัดซ้ือจัดจ้างมีหลายวิธีและการปฏิบัติแตกต่างกัน การเรียนรู้จาก case ที่พบบ่อยและน�ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน 

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามหัวหน้างาน 
	 ส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นที่เป็นประโยชน์และเครื่องมือในการก�ากับดูแลกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างรอติดตามต่อได้ใน	 
IA	LETTER	ฉบบัต่อไป	และกาชาดสมัพนัธ์	หรอืตดิตามผ่านทาง	Intranet	สภากาชาดไทย	(https://thethairedcrosssociety.sharepoint.com)



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เพชรบูรณ์ นางสาววรัญญา อินอ่ิมวรปราชญ์ 	 นายกกิ่งกาชาด
อ�าเภอหล่มสัก	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	
มอบถุงยังชีพ ข้าวสารและไข่ไก่ ให้แก่ผู ้ประสบวาตภัย จ�านวน  
11 ครัวเรือน	 ณ	 ต�าบลสักหลง	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้น	 
 
 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

พระนครศรอียธุยา นางนวลจนัทร์ แย้มศร ี นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั 
พระนครศรอียธุยา	พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจังหวดั	
น�าเครือ่งอปุโภค บรโิภค จ�านวน 50 ชดุ และข้าวมนัไก่ จ�านวน 400 กล่อง  
มอบให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา ณ	 ศูนย์พักฟื้น	 Hospitel	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา	เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

สมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  
จดัท�าอาหารปรงุสุกใหม่ “ครวัเคลือ่นทีส่ภากาชาดไทย ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19”  
แจกจ่ายให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19	ในพืน้ท่ี
ต�าบลโคกขาม	จ�านวน	400	ชดุ	ณ	ส�านกังานเหล่ากาชาดจงัหวัดสมุทรสาคร

มุกดาหาร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร	
ลงพื้นท่ีเย่ียมให้ก�าลังใจ นางกา ใจช่วง อายุ 89 ปี ผู้พิการและ 
ด้อยโอกาส พร้อมมอบถงุยงัชพีและเงนิช่วยเหลอื ในโครงการ “วนักาชาด 
บรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุข ปวงประชา”	 ณ	 บ้านเลขที่	 47	 หมู่ที่	 2	 ต�าบล 
ชะโนด	อ�าเภอหว้านใหญ่

บุรีรัมย์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอกระสัง	 
เยี่ยมให้ก�าลังใจ นางส�าอางค์ นิโยนรัมย์ ผู้สูงอายุและด้อยโอกาส 
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและ
ก�าลังใจในการด�ารงชีวิตต่อไป	ณ	บ้านเลขที่	 186	หมู่ที่	 5	 ต�าบลกระสัง	 

สุพรรณบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี	
น�าถุงมือแพทย์ จ�านวน 148 กล่อง มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระสังฆราช องค์ที่ 17 ณ	 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช	 องค์ที่	 17	 
อ�าเภอสองพี่น้อง	



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727
ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

 � 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันผู ้บริจาคโลหิตโลก (World 
Blood Donor Day)	ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	เชญิชวนบรจิาค
โลหติช่วยชวีติผูป่้วยด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิง่ตอบแทน	ณ	ศนูย์บรกิารโลหิต 
แห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	หน่วยเคลือ่นท่ีรบับรจิาคโลหติ	
และสาขาบรกิารโลหติทัว่ประเทศ

 � สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา	สภากาชาดไทย	ประกาศผูช้นะการเสนอราคา 
จ้างท�าตู้ใส่รองเท้าส�าหรบัห้องพกันกัศกึษา อาคารสรินิธรานสุรณ์ฯ จ�านวน 126 ตู้  
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง	 ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	 ได้แก่	 บรษิทั	 เฟอร์นชิ	 เดคโค	 จ�ากดั	
โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังสิ้น	 471,870	 บาท	 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	โดยวิธเีฉพาะเจาะจง	 
ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	บรษิทั	เอส	เอส	แอนด์	เอ	บวิดิง้	จ�ากดั	โดยเสนอราคา
เป็นเงินท้ังสิ้น	 492,997.98	 บาท	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง 
ห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	 
ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	บรษิทั	เอส	เอส	แอนด์	เอ	บวิดิง้	จ�ากดั	โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น	 132,647.90	 บาท	 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการ 
ขนย้ายอุปกรณ์ส�านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	 ได้แก่	บรษิทั	 
วิวัฒนา	 มูฟว่ิง	 จ�ากัด	 โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งส้ิน	 180,000	 บาท	ประกาศ 
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างท�าพาร์ทิชั่นพร้อมติดตั้งส�าหรับกั้นพื้นที่นั่งของอาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 โดยวธิ ี
เฉพาะเจาะจง	 ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	 ได้แก่	 ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	 เอ.ย.ูเค.	 เฟอร์นเิจอร์	
โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังสิ้น	 218,280	 บาท	 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างท�าตู้แสดงช้ินงานนวัตกรรม	 โดยวิธเีฉพาะเจาะจง	 ผูไ้ด้รับการคดัเลอืก	 ได้แก่	
บรษิทั	วรวฒัน์	ดไีซน์	จ�ากดั	โดยเสนอราคาเป็นเงินทัง้สิน้	294,000	บาท

 � ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  
มีความประสงค์สอบราคาซื้อรถบรรทุก ต�าบลกุดสระ อ�าเภอเมืองอุดรธาน ี 
โดยก�าหนดยืน่ซองสอบราคาในวันที	่8	มถินุายน	2564	เวลา	10.30	น.	เป็นต้นไป 
ณ	 ห้องประชมุ	 ชัน้	 5	 อาคารส�านกังานบรรเทาทกุข์ฯ	 ผูส้นใจตดิต่อขอรบัเอกสาร 
สอบราคาได้ทีง่านจดัซือ้จดัจ้าง	ชัน้	4	อาคารส�านกังานบรรเทาทกุข์ฯ	จนถงึวนัที	่3	
มถินุายน	2564	สอบถามเพิม่เตมิโทร.	0	2251	7853-6

สารพันข่าว

บริจาคเงินจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ

 สโมสรไลออนส์ดุสิตา กรุงเทพ	มอบเงิน	จ�านวน	132,200	บาท	 
ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง 
ช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ 
โควิด-19	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะ
วิกฤต	ฝ่ายอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และ
อาจารย์ นายแพทย์เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ด้านสนบัสนนุบริการ	รับมอบ	ณ	ศาลาทนิทตั	 
เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	256

มอบอุปกรณ์สนับสนุนบริการทางการแพทย์และพยาบาล

 นายรณยศ เลีย้งอ�านวย	Deputy	CEO	บรษิทั	แอดวานซ์	บสิซเินส	
โซลูช่ัน	 แอนด์	 เซอร์วิสเซส	 จ�ากัด	 พร้อมคณะ	 บริจาคคอมพิวเตอร์ 
พกพา	(PDA	รุน่	EDA51)	อปุกรณ์สนบัสนนุการให้บรกิารทางการแพทย์
และพยาบาลเพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านเทคโนโลยี	จ�านวน	40	ชุด	 
มูลค่า	 920,000	 บาท	 ให้แก่สภากาชาดไทยเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 
ให้บรกิารดแูลช่วยเหลอืผูป่้วยในการรบัมอืโรคโควดิ-19	ระลอกที	่3	โดยมี	
นายเตช บุนนาค	เลขาธิการสภากาชาดไทย		นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	 พร้อมคณะ	 
รับมอบ	เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2564	

เปิดลงทะเบียนอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด-19

Call Center
สภากาชาดไทย


